
Sürdürüleb�l�r tem�z b�r çevre �ç�n, �ler� teknoloj� prosesler.Sürdürüleb�l�r tem�z b�r çevre �ç�n, �ler� teknoloj� prosesler.
  

www.yesilcevmak.comwww.yesilcevmak.com

V.O.C. SOLVENT GERİV.O.C. SOLVENT GERİ
KAZANIM TESİSLERİKAZANIM TESİSLERİ

FLEXİBLE AMBALAJ YAPIŞKANLI BANTLAR

 



 Geri kazanım süreci, V.O.C.’ın (Volatile Organic Compund –
Uçucu Organik Bileşenler), aktif karbonun mikroskobik
gözeneklerinde hapsedilmesi ve ısıtılarak geri alınması ile
yapılır.

Karbon Adsorpsiyonu: Solvent Geri Kazanımının
Doğal Yöntemi

 Karbon adsorpsiyonu, uçucu organik bileşiklerin aktif
karbonun mikroskobik gözeneklerinde hava akımı yardımı ile
adsorbe edildiği ve geri kazanılması için ısıtıldığında serbest
bırakıldığı doğal bir prosese dayanır.
 
Aktif karbon, geniş gözenek boyut seçenekleri, gözenek
dağılımı ve gözenek miktarı bakımından en esnek seçenek
olduğu için, geri kazanım sürecinde tercih edilir. Çeşitli farklı
kaynama noktalarına ve kimyasal yapılara sahip solventlerin
geri kazanımı için idealdir. Günümüzde, geri kazanım için en
uygun ve en ekonomik yöntemdir.
 
 Yeşil Çevre;
-EPA (Environmental Protection Agency) emisyon kontrol
standartlarına uygun, yetkinliği kanıtlanmış çözümler sunar.
-Üretim maliyetlerini azaltmak adına, solventleri yeniden
kullanmak üzere geri kazandırır.
-Çeşitli yüklerdeki hava akımları ve solvent yükleri için uygun
sistemler kurar.
-Uzun ömürlü malzeme ve düşük bakım onarım maliyeti ile
ekonomik karlılık sağlar.
-Kolay kullanım ve bakım onarım için özel dizaynlar yapar.
-Karbon ayak izini azaltmak adına çevreye duyarlı tesisler
inşa eder.
 

 

 

 
Proses Artığı Olarak Solvent Yüklü Hava Artığı

Olan Her İşlem İçin
 Karbon adsorpsiyonu, değerli solventler kullanan ve
solvent yüklü hava üreten işletmeler için en ideal
V.O.C./H.A.P (Hazardous Air Polluter – Zararlı Hava
Kirletici) emisyon kontrol çözümüdür. Solventlerin yok
edildiği diğer emisyon kontrol yöntemlerine oranla büyük
karlılık sağlar.

 
Distilasyon, Saflaştırma ve Geri Kazanım

 Su ile karışan solventler ve çoklu solvent karışımlarının
tekrar kullanılmadan önce sudan ayrılması ya da kendi
içinde ayrıştırılmaları gerekir.Solvent karışımlarının
ayrıştırılması ve saflaştırılması için gereken çok bileşenli
distilasyon sistemleri ile çözüm üretmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yer Kısıtlaması Olan İşletmeler İçin Çözümler ve Tüm
İhtiyaçların Karşılanması

 Yeşil Çevre; 
 İhtiyaçlarınız dahilinde farklı akış ve özellikteki sistemler
için özel olarak üretilen solvent geri kazanım tesisleri ile
alan kısıtlamalarınıza ve sistem ihtiyaçlarınıza en ekonomik
ve uygun çözümü sunar. Özel tasarlanmış tesislerimiz her
türlü ihtiyacınızı karşılayacak şekilde üretilir ve devreye
alınır.

Distilasyon Ünitesi

V.O.C Solvent Geri Kazanım Ünitesi



 

Modüler Paket Ünitelerden, Saha Montajlı Dev
Tesislere

 Yeşil Çevre, ürettiği tüm solvent geri kazanım sistemlerini
anahtar teslim halde sunar. Solvent geri kazanım
sistemlerinin tasarımı, üretimi, kurulumu ve devreye alınması
hususunda 30 yıllık deneyime sahip olan firmamız bunların
yanı sıra solvent depolama tankları, kazanlar ve soğutma
sistemleri üretiminde de alanında öncü konumdadır.

 
En Zorlu İhtiyaçlarınızı Karşılamak İçin Esnek

Kontroller ve Ölçümleme
 Solvent geri kazanım sistemlerinin kontrolleri tamamen Yeşil
Çevre bünyesinde üretilir ve devreye alınır. PLC
(Programmable Logic Controls – Programlanabilir Kontrol
Ünitesi), operatör arayüzü, yazılım paketleri ve diğer temel
bileşenleri, performans ve maliyet göz önünde
bulundurularak, mevcut sistemlerinize uygun halde tasarlanır
ve hazırlanır.

 
 
 

 

 

Düşük Maliyet, Yüksek Verimlilik
 Yeşil Çevre; 
 V.O.C/H.A.P. ile karışmış solventlerde, koku ve
hidrojen sülfüre kadar birçok kirleticinin bulunduğu
düşük kütle emisyonlarını arıtmaya yönelik sistemler ile
en uygun çözümler hedeflenir. Büyüklüğü ne olursa
olsun tüm işletmeler için düşük maliyetli çözümler
üreten Yeşil Çevre, boyutu ne olursa olsun tüm
işletmeler için en ekonomik seçenekleri sunar.

 

Tasarım Özellikleri ve Performans Avantajları
-Karbon tüketimini en aza indirmek adına karbon yatağı
boyunca optimize edilmiş akış dağılımı
-Tek bir ünite ile çeşitli V.O.C.’lar ve diğer kirleticilere
çözümler.
-Teknik destek ve bakım-onarıma kolay erişim.
-EU directive 1999/B CE, TA Luft 2002 standardında en
düşük emisyonu sağlar.
-Havaya salınan solvent miktarı 50 mg/Nm³'ün
altındadır.
-Metal kaplarda basınç seviye L.E.L. (Lower Explosive
Limit - Patlama Sınır Değeri) kontrol sistemi ile güvenli
çalışma ortamı sağlanır.

 

Kızgın Yağ Kazanı

Hızlı Montaj, Sürekli Bakım
Onarım Desteği

 
 Yeşil Çevre;
 Uzman kadrosu sayesinde
tasarımdan devreye almaya
tüm süreçlerde hızlı ve etkin
çözümler sunar. İşletmenize
en uygun sistemi üreten
Yeşil Çevre, hızlı montaj,
sürekli bakım onarım ve
teknik desteğini garanti
eder.

 
 

Kalite Standartlarına
Uygun Malzeme Seçimi

 Adsropsiyon ve distilasyon
sistemleri, çalışma ve ortam
koşullarına uygun olarak
seçilmiş yapı malzemeleri ile
üretilmektedir. Seçenekler
arasında karbon çelik,
paslanmaz çelik (SS 304,
SS 316 ..) ve diğer bir çok
seçenek bulunmaktadır.
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V.O.C. SOLVENT GERİ KAZANIM TESİSİ

KİMYA VE İLAÇ SANAYİ

FİLM, FOLYO, KAĞIT KAUÇUK, BİTUM KAPLAMA

SENTETİK DERİ İMALATI

SİGARA AMBALAJI

ELEKTRONİK VE PİLLER


